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  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "פאן יורק"

                                                                                                                                       על קורותיך לפני המלחמה  אנא ספר

  
. נקראתי בשם שמחה בשל השמחה הגדולה להולדתי. חיים וגיטל, חסיה, בן זקונים לשיקי, 1919, במאי 21נולדתי ב

 - שפרושה " סטאריק"מהמילה הרוסית " סטרץ"מקור השם  .וידועה ברובנוהייתה משפחה מכובדת , משפחת סטרץ, משפחתנו

היו . להוריי הייתה חנות בגדים שפרנסה אותנו לרווחה .זקן הקהילה ובמידה רבה התאים השם לאבי שכן כולם נהגו בו בכבוד

  .לצד זה זה, כולם חיו בשכנות טובה. אחיי הגדולים נישאו והקימו משפחות משל עצמם. לנו חיים טובים

  

בבגרותי הצטרפתי . שהיתי את המרבית הזמן לצד אמא בלבד, שנים התחנכתי בבית ומכיוון שלא היו גנים 5עד שמלאו לי 

אני חושב שהאהבה שלי  .שם למדנו מקצועות כלליים ובצהריים הייתי לומד תורה בחדר, של הגויים, לבית הספר הפולני

נותן לנו שלושה ' זכור לי היטב שלימדו אותנו שכולנו נולדנו שווים ושה. ד היוםלשמוע דברי תורה התחילה כבר אז ונמשכת ע

הדבר השני הוא . האדם הוא שבוחר בסופו של דבר את דרכו בחייו, משל הכל צפוי והרשות נתונה, זכות הבחירה: דברים

  .גם אם קטן הוא, ולשמור על הונודהיינו איש בעל יכולת לנהל " שר אוצר"ניתנת לאדם האפשרות להיות  -הזיווג והשלישי 

  . כורה אוזן למצוקות הזולת ובעל יד נדיבה, על החובה המוסרית להיות בעל לב רחב, על כך גדלתי

  

הדור הצעיר דיבר , ההורים לא דיברו פולנית כלל ורק אנחנו. הלימודים בחדר התנהלו ביידיש שהייתה השפה העיקרית אז

ניצני הציונות החלו  .מיעטתי להשתמש בשפה, השנאה הרבה שאני חש כלפי העם הפולני אולי בגלל, במרוצת השנים. פולנית

  .אך הלימודים הללו עלו הרבה מאוד כסף, אז לפרוח וקמו מסגרות שונות שבהן ניתן היה ללמוד עברית ולהתכונן לעלייה לארץ

  

מטי באמצע שנות העשרים והחלו להעלות היעדר ממושך של תיאטרון יהודי ברובנו דחף קבוצה של צעירים להקים חוג דר

אבא היה יהודי דתי ושמרן שבילה  .ההצגות היו על פי סיפוריו של שלום עליכם ועוד מיצירות התקופה. אטרון ביידישיהצגות ת

הוא היה רחוק מענייני העולם ולא ידע מימינו . לשם גם היה נוהג לקחת אותי, את עיתותיו בחנות הבגדים או בבית הכנסת

ידעה לנהל את  -" אייזן בטון"אמא לעומת זאת הייתה  .השקעות ובבחירות ראויות, שמאלו כשהיה מדובר בניהול כספיםומ

  .הבית היה מרווח יחסית לבתי התקופה ומשפחתנו נחשבה לאמידה. הבית והיו לה חושים טובים להזדמנויות כלכליות

מטבח ובו תנור עצים שבו נהגה , סלון רחב, ושה חדרים גדוליםבבית היו של. בקומה העליונה התגוררה אחותי חסיה ובעלה

כין את הבצק הלפנות בוקר ול 2בימי חמישי היא נהגה לקום בשעה . אימי לאפות לחם ואת שטרודל התפוחים המפורסם שלה

  .מעין פיתות עגולות וחלות לשבת, היא הייתה אופה פלצאלעך. לאפייה

  

. א וכרוב"תפו, אכלנו בשר בקר שהיה זול מעוף. בכור שהיה דואג להאכיל את המשפחהבזכות שיקי אחי ה, תמיד אכלנו לשובע

לפעמים באירועים חגיגיים היו תפוחי עץ וענבים שהגיעו מחוץ לארץ . עוף היה מקבל רק מי שהיה חולה בתור מרק כתרופה

עסוק בעניינו ובשבת הייתה אמא נוהגת כל אחד מאתנו היה , במהלך השבוע .ופה ושם אימי הייתה מגניבה לי קוביית שוקולד

  .להכין ארוחות משפחתיות והיינו סועדים יחד לאחר שאבא היה עורך קידוש ואמא מברכת על הנרות

  

שיקי . שיקי היה מעין אב נוסף ודאג לכל הדברים הקטנים. שיקי הייתה נשוי ולהם בת. שיקי אחי הבכור היה מנהל חשבונות

שיקי קנה אותו וכל השכונה הייתה באה לשמוע , כשיצא הפטיפון הראשון. איש רחב לב ונדיבהיה בעל הכנסה גבוהה והיה 

שיקי גם היה לוקח אותי בימי ראשון  .אני זוכר עד היום את התחושה המענגת שהנגינות היהודיות השרו בי. שירי חזנות אצלנו

שנים רבות לאחר מכן הייתי . נצרט של הצבא הפולניכ היה לוקח אותי לאולם קונצרטים לשמוע קו"אח. למאפייה של סופגניות

  .נזכר בימי ראשון הללו ובוכה

  

. האנטישמיות בפולין מנעה זאת ממנו, אף על פי שהיה מוכשר וחכם. שיקי מעולם לא למד באוניברסיטה, למרות מקצועו

ב את קשריו הבין לאומיים והגיע שיקי חיפש דרכים להרחי. נדרשה פרוטקציה גדולה כדי ללמוד והוא לא הצליח להשיג אותה

גבר יפה תואר וגבוה לענות את הסמל המיוחד , על דש בגדו נהג שיקי. למסקנה שלימוד שפת האספרנטו תביא לו את הגאולה



 

שיקי היה כה מוכשר ולולא נרצח . סמל שנועד לאפשר לדוברי השפה לזהות אלה את אלה ולנהל שיחות, של האספרנטיסטים

  .טח היה הופך לאיש עסקים חובק עולםלב, בידי הנאצים

  

היא גרה עם משפחתה בביתנו . היא הייתה נשואה ולה בת אחת. לחסיה אחותי הייתה חנות לאביזרי תפירה בשוק של רובנו

חסיה לא למדה בתיכון מכיוון  .משפחת העלה מתחייבת לשכן את הזוג הצעיר במשך שנתיים לפחות, משום שבהיעדר נידוניה

החסך הזה הביא את היהודים להקים מוסדות משלהם וכך קמה רשת . ליהודי העיר ללמוד לימודי תיכון שלא התאפשר

חיים נישא בזמן . הוא ידע לזהות צורך ולמצוא לו פתרון. אחי חיים היה יזם .קופת חולים יהודים ומוסדות נוספים, "תרבות"

מאחר . גיטל הייתה הרביעית שבילדי סטרץ .ביא ילדים לעולםאך אני יודע שלא הספיק לה, המלחמה ולכן לא הכרתי את אשתו

היא התגוררה בביתנו ועזרה , בעיקר משום שלא יכלו להציע נדוניה משמעותית, שלא עלה בידי הוריי למצוא לה שידוך הגון

  .לאמא במשק הבית

  

חגגה את " מכבי"שאיגדה בתוכנה את אגודת " חשמונאי"אגודת . הכדורגל היה תמצית חיי ואחת הסיבות לכך שנותרתי בחיים

היה לי ניתור גבוה , למרות שגובהי היה ממוצע . והצטרפה כחברה בארגון הכדורגל של מחוז לובלין 1923-פתיחה הרשמית ב

כדורגל היה משאת נפשו של כל ילד . די שאוכל בבוא העת לבלום את הכדוריםובמשך שעות מידי יום הייתי מתאמן בקפיצות כ

יום אחד באו אל  .עד לתחילת המלחמה, קרוב לעשר שנים, מקבוצת הילדים ועד הבוגרים, ברובנו ואני הייתי לשוער הקבוצה

ויתר לי הגבאי ואפשר לי , רק בזכות הלחצים שהפעיל שיקי על אבא. אבי בבית הכנסת ואמרו לו שראו אותי משחק בשבת

  .להמשיך לשחק

  

בתחילה היינו באים  .רי ולכן לא היה ספק שגם אני אצטרף לתנועה"חיים אחי היה בית. ר"גם חבר בתנועת הנוער בית יהיית

היינו רוקדים הורה ומבלים ערבים  .אני זוכר את החברים שם מדברים על עלייה לארץ ישראל. לקן התנועה לשחק פינג פונג

וכך עליתי על הרכבת . לא הספקתי לסיים את לימודי התיכון וגויסתי לצבא .בוטינסקי'מקשיבים לתורתו של ז, ים בתנועהשלמ

וכבר ניבאתי את העתיד  17בן . ועניתי שזה מכיוון שאינני יודע אם אראה אותך עוד בחיים? אמא שאלה למה אני בוכה. ובכיתי

אבל הטרגדיה הגדולה של חיי היא , כי אכן חזרתי בשלום, היא צדקה". לוםאתה תחזור בש. "אמא הרגיעה אותי .הנורא

ליחידה העוסקת בפיצוץ קשרים אך , גויסתי להנדסה הקרבית .לא מצאתי שם אף אחד מבני ביתי, שכאשר חזרתי לעיר הולדתי

  .בעיקר שיחקתי כשוער בקבוצת הכדורגל של הגדוד

  

כך למשל בפולנית . בעיקר משום שהקומוניזם התנגד הן לאנטישמיות והן לפשיזם, לא הפריע לי להיות היהודי היחיד בקבוצה

אם היו שומעים מישהו משתמש בביטוי , לאחר שהרוסים נכנסו לרובנו ".עברי"ואילו ברוסית המונח הוא " יד'ז"קוראים ליהודי 

  .די כך הייתה התנגדות לאנטישמיותעד כ. הוא היה נכנס לכלא, שהיה ביטוי גנאי מובהק והצביע על אנטישמיות, "יד'ז"

  

  על קורותיך בזמן המלחמה  נא ספר
  

שם היו לנו משימות ממוקדות לפיצוץ , אשר ברומניה )BESSARBIA(סרביהכל הגדוד שלי הועבר ל. לי עשרים ומלאו 1939

הבעיה הגדולה של  .היו כקליפת השום אל מול העוצמה הגרמנית, גם אם היו משמעותיות מבחינתנו, ההצלחות שלנו .גשרים

מי שהציל את המצב היו האמריקאיים ששלחו לצבא הרוסי קופסאות שימור בשר בכמויות אדירות . הרוסים הייתה העדר אוכל

  .ם היה אפשר לנצח במלחמהספק א, לולא הסיוע הזה -והיום אני יכול לומר בביטחון

  

ואנחנו פתחנו , מפקד הגדוד נהרג. באחד הימים ספגנו הפצצה גדולה מהאוויר והגרמנים כיתרו את הגדוד שניסה לסגת

בתחילה התחבאתי . ברחתי לבד .השלג הגיע לגובה של יותר ממטר, החורף היה קשה. כל אחד רצה להציל את עצמו. במנוסה

שדרשו ממני להסתלק מכיוון שבצו הגרמני הייתה הוראה להרוג את כל חברי המפלגה הרוסית  חברים ליחידה, גויים 4עם 

  .והיהודים

  

בימים התחבאתי בין ערימות של חציר של איכרים רוסים ואכלתי גרעיני חציר ובלילות התקדמתי בניסיון לחבור ליחידות 

הכל בתנאי שתהרגו . תוכלו לחזור למשפחותיכם. אתכםעברו לצד שלנו ונשחרר : בדרכי נתקלתי בפתקאות גרמניות. רוסיות

לפתע ראיתי ברחוב קבוצה של שבויים רוסים עוסקת בחפירה של קברים ועליהם שומר סמל . יהודים וחברי מפלגה רוסים



 

בנתי הרגשתי את המוות מול עיניי כי ה .הפציר בי גרמני" בוא הנה מיד" .אך פלטתי מילה בגרמנית ,אינני יודע למה. גרמני

: נלקחתי לחקירה במטה ושם הייתה שאלה בלתי נמנעת .שרוסי המנסה לדבר גרמנית פוגע פגיעה בלתי נסבלת בגזע הארי

היה לי ברור שאם אענה בשלילה יורידו את . התלבטתי כנראה רק שנייה אחת או שתיים אבל לי הן נראו כנצח "? יאתה יהוד"

  .מכנסיי וזה יהיה הסוף

  

הקצינים במטה הביטו זה בזה ולא  ".אני יהודי" –תי יוהתווד "השקר הכי טוב הוא האמת: "טרטרה בראשיגם אמא כל הזמן 

רוסית וגרמנית על , היה לי יותר מזל משכל כי הם נזקקו למתורגמן ואני ידעתי פולנית ".אתה נשאר אצלנו:"אמרו מילה להוציא

בין החקירות הייתי . הגרמנים היו שואלים ואני הייתי מתרגם .אמנם בשבי הגרמנים אך בחיים, אז נשארתי בחיים .בוריין

  .מצחצח להם את הנעליים ומתלווה אליהם לאוכל

  

  .אס אלא יחידת אספקה שמדי פעם היו נותנים לי קוביית שוקולד.הם לא היו אס. היה להם גם צד אנושי לגרמנים ששבו אותי

מנים פחדתי מהרוסים שיחזרו ויהרגו אותי מיד כשייוודע להם שאני כשלא פחדתי מהגר. כל הזמן התנדנדתי בין החיים למוות

הבנתי . ליחידה הגרמנית נשלחה הודעה לסגת והם והודיעו שאני נסוג איתם, כשהרוסים החלו להתקדם . עובד עבור הגרמנים

  .רצתי כל עוד נפשי בי והתחבאתי זמן מה. שמדובר בגזר דין מוות והחלטתי  לברוח ולהתחבא

  

מיד יצאתי והכרזתי . כי כשהלכו הגרמנים חזרו הרוסים ואלה היו לא פחות מסוכנים, המתמדת שנשקפה לחיי לא חלפההסכנה 

  ". לא נתנו לי שום תפקיד"  "? איזה תפקיד מילאת אצל הגרמנים" .שאני שבוי ואז התנהלה חקירה

  "? אתה מודה שאתה יהודי"

  ". כן"

  "? אז איך לא הרגו אותך"

  .לומר כבר לא נותר לי מה

  "? למה לא העדפת להשתמש בכדור האחרון שלך כדי להרוג את עצמך והעדפת ליפול בשבי. בגדת במדינה. אתה בוגד"

, אתה אומר לי שהגרמנים הורגים יהודים": פניתי לחוקר ואמרתי .ידעתי שהחוקר מצטט את הסיסמא שסטלין טבע בגיוס הרוסי

שלח אותי לקו האש הראשון כדי . שלח אותי חזרה לחזית, אני מבקש ממך אפוא .שכן היטלר הוציא פסק דין מוות לכל היהודים

אני מבקש זאת כדי שאוכל , חיי אינם שווים עוד, אני מבקש את הבקשה הזאת לא בשבילי. שאוכל להילחם בהם ולהרוג אותם

  . לנקום את מות הורי

  

שם חפרנו בפרך בורות עמוקים לאחסון גז . אזור אורלאמנם לא שלחו אותי לחזית אבל שלחו אותי למחנה עבודה ב .זה עבד

ליאבינסק שם בנו תחנת כוח להספקת חשמל שנדרש לבית חרושת לטנקים 'בהמשך הועברתי למקום שנקרא צ. מלחמה

  .באזור

   

  על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   אנא ספר
  

  
לא ידעתי . ידעתי שהורגים יהודים. כל אחד והטרגדיה שלו, וניצוליםהמלחמה הסתיימה ועל הרכבות עלו עוד ועוד פליטים 

אילו , אין לי כל ספק. אבל לא האמנתי שהגיעו לרמת חייתיות כמו שהתברר לי, ידעתי שנעשו מעשי זוועה. שהרגו את שלי

, ידעתי שמטרתי איננהלו . מטרה ברורה, כדי לחיות צריך מטרה. לא הייתי מתאמץ כלל לשרוד, ידעתי ולו שמץ ממש התרחש

  .לא הייתי נשאר בחיים

  

הנסיעה . פגשתי הרבה אנשים כמוני ואני יודע שחלק גדול מהם לא שרד משום שאיבד את הרצון לחיות אחרי רצח יקיריו 

הגעתי לרובנו ולא  . חיפשו נואשות רמזים או שמועות על גורל יקיריהם, כולם דיברו בעת ובעונה אחת. ברכבת ארכה שבועות

פלשו אליו . הבית של שיקי נותר שלם .רובנו הייתה כמו עיר רפאים. 26וחזרתי בגיל  18התגייסתי כמעט בגיל . כרתי דברה

ישבתי על . ברוב נימוס הם הציעו לי לשבת ולשתות משהו. פחדו שבאתי לקחת את הבית, גויים וכשהם ראו אותי נבהלו נורא

הסיכוי . ם שהיה תמיד מכסה את הספה ונותר כשהיה והוא שהביא אותי לידי בכיוהכיסוי האדו, הספה שהייתה כל כך מוכרת לי

  .חיים וגיטל, חסיה, שיקי, אמא, אבא - האדום שהזכיר לי את כולם



 

הראש שלי היה מצד אחד ריק לגמרי ומצד אחר . אף אחד ושום דבר כבר לא נשאר בה. הבנתי שאין טעם להישאר ברובנו

  .וכר מה עשיתי ולאן הלכתיאינני ז. הלום מעוצמת הכאב

  

איך נאמר לכולם , כל הזמן דמיינתי בראשי את הסיפורים. הייתי כנראה הלום כאב וצער. אינני זוכר כמעט דבר מהימים ההם

איך העמידו אותם , איך שיקרו להם שהם נלקחים לעבודה בגרמניה, איך נצטוו להיאסף ביער סוסנקי, לאסוף את חפציהם

להמשיך , איך קינאתי שהם יחד לעד ואילו אני נידונתי לחיות לבד. ואיך קינאתי בהם אז. ואיך ירו בהם בשורה על שפת התעלה

  .עדיף היה מותי .לשאת את הנטל הבלתי נסבל של הזיכרון הלא נתפס של משפחה שלמה שיורים מה אל תוך בור

עשרות השנים מאז לא הצליחו . תיהיום ההוא היה היום שהשתנ. נדרש הרבה זמן להשתחרר מהתחושות הקשות האלה

  .למחות את הכאב ואת הזיכרון

  

חברי , לה הלפרין'לייב. בה שהיתי בדרכי לארץ, זה היה בברלין של אחרי המלחמה. אני כן זוכר איך נודע לי גורל משפחתי

גם הוא עמד מול . יהוא היה בקרב מי שהועמדו בשורה על שפת החפירה ביער סוסנק. מרובנו ששיחקנו יחד כדורגל פגש אותי

ליתר ביטחון המתין את כל שעות הלילה בדממה . שום כדור לא פגע בו, הנשק האוטומטי וגם הוא נפל לבוא אבל למזלו הרב

הוא חזר לרובנו חמוש וריסס את . הוא הצטרף לפרטיזנים כדי לנקום. בעדינות הוריד מעליו את גופות יקיריו, מוחלטת ואז קם

  .הוא לא חס על איש ושחט אותם בקור רוח. בנוכל משתפי הפעולה מרו

  

הרבה מהם ראו את סימני . אני לא הבטתי לאחור, לעומת יהודים רבים שניצלו ורצו לחזור לעיירת הולדת כדי לממש את רכושם

 1948מגרמניה עליתי לארץ ב .רבים חזרו לביתם ונטבחו על ידי הגויים שהשתלטו על בתיהם. האזהרה אבל לא שעו להם

כדי להצטרף . קנינו נשק מהגרמנים כדי להילחם באמצעותו בערבים, למרבה האירוניה. ל"ר הצטרפתי לאצ"וכחבר ותיק בבית

  .בלי שאראה מי עומד מולי נשבעתי שאת הכדור האחרון אני אקבל, לקחו אותי לחדר חשוך ושם, ל"באופן רשמי לאצ

אלה רק חלק מהסיבות . לא היה די נשק ולא היו די מדריכים, ןלא היה זמ. ל"במלחמת העצמאות הצטרפתי לפלוגה של האצ

. לכך שהאימונים לא היו רציניים וזרקו אותנו למים הקרים של המלחמה כשחלק מהחיילים לא ידע אפילו איך לאחוז בנשק

  .הקרב היה קשה ועקוב מדם עד שנגבה נכבשה. לקחתי חלק בקרבות הקשים בנגבה

  

  על חייך  בארץ נא ספר
  

  

משפחת טנדלר הפכה למשפחתי הקרובה במקום זו . משפחת טנדלר -הייתה משפחה שאימצה אותי , לאחר המלחמה

הם התמקמו באזור נשר ומשם העניקו לי חום אהבה וכבוד בכל פעם שהגעתי . שאיבדתי במלחמה והיא נתנה לי כוח לחיות

כ "ר ואח"הייתי גאה בהשתייכותי לבית. י"תי חבר מפאלא היה לי פנקס אדום ולא היי. התחלתי לחפש מקור פרנסה .אליהם

שנה עד שבגין עלה  30זה המשיך להיות חיסרון כמעט . זה היה חיסרון גדול - אבל במדינת ישראל שהייתה בחיתוליה, ל"לאצ

  .לשלטון

  

וד דרום מחפשים שמועה הגיעה לאוזניי שבפיק .א"נרשמתי בלשכת העבודה כנהג ונשלחתי לעבוד כמכונאי במוסך מכוניות בת

  .לינה וכלכלה, קיבלתי מהצבא שכר מכובד .ש ונשארתי שם עד היום"עליתי לאוטובוס לב, התפטרתי מעבודתי במוסך. נהגים

צ וכך הצעת העבודה "כך הכרתי את אנשי מע. צ שלחו לפעמים מכוניות לטיפול ולתיקון במוסך הצבאי שבו עבדתי"ממע

  .צ עד שהפכתי לסגן מנהל התחבורה בחברה"מע וכך במשך שנים הייתי לעובד .הגיעה

  

שלימים " חירות"המשכתי באידיאולוגיה שרכשתי עוד מימי בפולין והייתי תומך ומוביל בתנועת ה, במשך כל ימי חיי בארץ

  .לבסוף היא הפכה להנהגת המדינה, אף על פי שבסיטואציות רבות האידיאולוגיה שלי היוותה חסרון בארץ". ליכוד"תהפוך ל

ברוריה ושרה שהקימו משפחות לתפארת והעניקו לנו שישה  -התחתני עם אשתי זהבה בבאר שבע ולנו שתי בנות  1953ב

על בריאות טובה ואריכות ימים , על מנת האושר שהעניק לי' אינני שוכח להודות לה, למרות הטרגדיה של חיי .נכדים מקסימים

  ."ההווה שלו דל והעתיד של לוט בערפל, עם שאינו זוכר את עברו"של סיפורי הוא , והמסר שלי .עם יקיריי ואהוביי

  

  2014מאי , שבע –באר ,  רניאק'יוסי צ: ראיון



 

  

  

  

  

  


